Straty materialne Polski
pod okupacją niemiecką
Powojenne szacunki Biura odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady
Ministrów z 1947, wskazywały ogromne straty polskie w ludziach, majątku
narodowym i dorobku kulturowym. Straty w majątku narodowego wyniosły 38%
stanu sprzed 1939 r. Największych zniszczeń okupant dokonał w ośrodkach
przemysłowych i centrach wielkomiejskich.
Zniszczenia materialne mienia nieruchomego:







budynki mieszkalne (162 190)
zagrody wiejskie (353 876)
fabryki i kompleksy fabryczne (14 000)
sklepy prywatne i państwowe (199 751)
warsztaty rzemieślnicze (84 436)
gospodarstw domowych (968 223).

Zniszczenie centrów wielkomiejskich i miast:
Straty wojenne Warszawy
 85% substancji miejskiej
 90% przemysłu
 72% zabudowy mieszkalnej
 90% dóbr kultury narodowej i zabytków
 ponad 700 000 ofiar śmiertelnych (co stanowiło łączne straty wojenne w ludziach Wielkiej Brytanii i USA)
 Całkowite zniszczenie i ograbienie getta warszawskiego w 1943, 95% strat.
Jasło(96%).
Zniszczenie portu w Gdyni.

Rabunek dóbr kulturalnych Polski - ogółem 43%
Zniszczono:







25 muzeów
35 teatrów
665 kin
323 domów ludowych
Straty wskutek nieodwracalnego zniszczenia zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych –
niemożliwe do precyzyjnego oszacowania, straty samych zbiorów bibliotecznych wyniosły ok. 66%.
Zniszczono nieodwracalnie 22 miliony książek.

Ogółem, okupant niemiecki dokonał w okupowanej Polsce rabunku ok. 516 000 pojedynczych dzieł
sztuki, o wartości szacunkowej 11,14 miliardów dolarów (według kursu z 2001).
W wyniku powojennej rewindykacji udało się odzyskać jedynie niewielki procent utraconych zbiorów
zabytkowych, dzieł sztuki i eksponatów.

Straty w szkolnictwie polskim
Zniszczono:






17 szkół wyższych
271 szkół średnich,
4880 szkół powszechnych
768 szkół innych.
Dodatkowo zniszczenie instytutów badawczych, towarzystw naukowych, i fundacji różnego typu.
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Straty służby zdrowia (majątek szpitali, infrastruktura, budynki)








55% stanu sprzed 1939. Zniszczono
352 szpitali
29 sanatoria przeciwgruźlicze
24 zdrojowe zakłady lecznicze
47 zakładów ubezpieczalni społecznych
778 ośrodków zdrowia i ambulatoriów
1450 gabinetów lekarskich i dentystycznych.

Straty w przemyśle - celowe niszczenie i grabież maszyn i urządzeń







64,5% przemysł chemiczny
64,3% poligraficzny
59,7% elektrotechniczny
55,4% odzieżowy
53,1% spożywczy
48% metalowy.

Straty w leśnictwie w wyniku rabunkowej gospodarki
wycięcie 75 mln metrów sześciennych grubizny, co odpowiada 400 000 hektarów lasu.

Straty w gospodarce rolnej i hodowlanej





1908 tys. koni
3905 tys. bydła rogatego
4988 tys. trzody chlewnej
755 tys. owiec.

Zniszczenie infrastruktury



w 50% kolejowej, drogowej, transportu lotniczego i morskiego
infrastruktury telekomunikacyjnej: zniszczono 13 stacji radiofonicznych;
7 stacji radiotelegraficznych;
skonfiskowano 867 000 odbiorników radiowych.

Zagrabiono lub zniszczono










2465 lokomotyw,
6250 wagonów kolejowych
83 636 wagonów towarowych,
25 statków pełnomorskich
39 statków przybrzeżnych portowych
Zniszczono 5948 km torów kolejowych
47 767 metrów bieżących mostów kolejowych i wiaduktów
14 900 km dróg o twardej nawierzchni,
15 500 metrów bieżących mostów drogowych.
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